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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

της 8-11-2019 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
δυνάμει της από 7-11-2019 / Αρ. Πρωτ: 27273 Πρόσκλησης του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη 
Βασιλείου.  
 
Θέμα: 5.1  

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Συμβάσεως Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του 
Blister των Φαρμάκων», κωδικό MIS: 5030865, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004800 και Ε.Υ. την Καθηγήτρια 
ΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 
Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τo από 8-11-2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 
αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με 
τίτλο «Σύστημα Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό 
του Blister των Φαρμάκων», κωδικό MIS: 5030865, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποφασίζει την έγκριση του ακόλουθου Πρακτικού 
Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως:  
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Σύστημα 
Διασφάλισης της Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης Χρόνιων Ασθενών με τον Ανασχεδιασμό του Blister των 
Φαρμάκων”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της από         
1-2-2019 Απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (Θέμα: 7.1),  
 
1. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, Πρόεδρος  

2. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, Μέλος 

3. Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Ματσόπουλος, Μέλος 
 
συνεδρίασαν σήμερα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 9.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με την από 25-10-2019 / αρ. πρωτ. 26323 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 54.000,00 €, με σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
Ιδιωτικού Δικαίου για το ανωτέρω έργο “Smart Blister”, μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας την 
Παρασκευή 5-11-2019 και ώρα 15:00. 
  
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. την από 11-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα: 5.2), με την οποία εγκρίθηκε η 
επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
2.  την με αρ. πρωτ. 26323 / 25-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
3.  τους κανόνες διαχείρισης του έργου,  
και έχοντας μελετήσει τη μοναδική υποψηφιότητα και το περιεχόμενο του φακέλου που υποβλήθηκε, 
συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης της κατατεθειμένης πρότασης. Ειδικότερα:  

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ SMART-BLISTER 3 
Τα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα της θέσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ    SMART-BLISTER 3 

Απαιτούμενα  
Τυπικά  
Προσόντα:  

• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

• Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στην περιοχή της διασφάλισης 
ποιότητας υπηρεσιών εφαρμογών βιοϊατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

• 3 έτη εργασιακή εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού με 
συμμετοχή σε έργα στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής. 

• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE (First Certificate in English). 

Πρόσθετα  
Επιθυμητά  
Προσόντα:  

• Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά  
    έργα στην περιοχή της ιατρικής πληροφορικής. 
• Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία     
    της κρίσης (peer-review) και κεφάλαια σε βιβλία. 

Για την προκυρηχθείσα θέση με κωδικό SMART-BLISTER 3, υποβλήθηκε η κάτωθι περιγραφόμενη 
πρόταση/αίτηση:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

1 Παναγιώτης Μιχαήλ του Αδάμου  26980 / 5-11-2019  
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Ο κ. Παναγιώτης Μιχαήλ, όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει  
τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα:  

Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών (Dipl. Eng.) από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1993). Είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στο πεδίο της 
Επιστήμης Υπολογιστών από το University of California από το 2002, ενώ τρία χρόνια αργότερα 
ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.B.A.) από το ίδιο 
πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το 2015 απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (Ph.D.) ομοίως από το University 
of California, στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science – School of 
Engineering).  

Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Architecture, data model and real-time performance evaluation of 
the streamonas data stream management system» συνάδει με το επιστημονικό αντικείμενο του 
συγκεκριμένου πεδίου έρευνας. Η μελέτη που διεξήχθη στο πλαίσιο της διατριβής αυτής περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την ανάλυση χρονοσειρών και τη συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων πραγματικού χρόνου 
από πλατφόρμες διαχείρισης ροών μεγάλων δεδομένων (ιατρικών κ.α.). 

Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής, από διάφορες θέσεις. Αρχικά, 
κατά την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας στο ΕΜΠ, με τίτλο «Ένα σύστημα τηλε-ιατρικής για την 
Ελλάδα» (1993). Στη συνέχεια, κατά την εκπαίδευσή του στη διάρκεια εγκατάστασης ενός in vitro 
ανοσοδιαγνωστικού συστήματος της Johnson&Johnson στην Κύπρο (1996). Ακολούθως, κατά τη 
συμμετοχή του στην ερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή Alfonso Cardenas στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια (UCLA) το έτος 2002. Από το 2016 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με το Εργαστήριο 
Υπολογιστικών Συστημάτων της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ. 

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται τόσο από την απόκτηση του First Certificate in English από 
το University of Cambridge (1983) όσο και από τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. 

Είναι ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας. Έχει στο ενεργητικό του 3 δημοσιεύσεις σε έγκριτα 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και επιπλέον 3 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. 

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται η επάρκεια των γνώσεων του για την κάλυψη των αναγκών της 
προκηρυχθείσας θέσης. Στη συνέχεια η υποψηφιότητά του αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των 
κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη. 

Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια, ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον ως άνω 
υποψήφιο προκύπτει ως εξής: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ:  
SMART-BLISTER 3 

ΜΟΝΑΔΕΣ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Εργασιακή εμπειρία άνω των 3 ετών στο επάγγελμα 
του ηλεκτρολόγου μηχανικού με συμμετοχή σε έργα 
στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής 

30 μονάδες 30 

2 
Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά/Εθνικά 
ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην περιοχή της 
ιατρικής πληροφορικής 

Εμπειρία έως 2 έτη: 20 μονάδες  
Εμπειρία άνω των 2 ετών: 30 μονάδες  

20 

3 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 
συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-
review) και κεφάλαια σε βιβλία  

Δημοσιεύσεις έως 10: 10 μονάδες  
Δημοσιεύσεις 11-30: 20 μονάδες  
Δημοσιεύσεις 31 και άνω: 30 μονάδες  

10 

4 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί 
απαραίτητη) με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων 
προσόντων και την επιστημονική επάρκεια, όπως 
αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά  

0-10 μονάδες - 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μονάδες 60/100 
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Συμπερασματικά, δεδομένου ότι ο ανωτέρω υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται προς το 

ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κ. Παναγιώτη Μιχαήλ και την επιλογή του για την πλήρωση 

της προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό SMART-BLISTER 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των   

54.000,00 €, προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου, στο πλαίσιο 

των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4, καθώς και των αντίστοιχων παραδοτέων που απορρέουν από 

αυτές. 
 

Τα μέλη της Επιτροπής 

Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Κωνσταντίνα Νικήτα, Πρόεδρος  

Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, Μέλος  

Καθ. ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Γεώργιος Ματσόπουλος, Μέλος 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή του κ. Παναγιώτη Μιχαήλ 

για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης με κωδικό SMART-BLISTER 3, με ανώτατο όριο αμοιβής το 

ποσό των 54.000,00 €.  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ 
 
 
 
 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 


